Na BR 163- Motorista de
carreta discute com Soldado
do Exército-Vídeo
Motorista de carreta discute com Soldado do Exército
devido os mesmos impedirem o trânsito na BR 163 no
trecho que ainda não foi asfaltado!
Assista ao Vídeo;

https://youtu.be/p-xWA43DCJQ
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Polícia
pede
ajuda
para
identificar
autores
de
estupro coletivo
Na última segunda-feira (04), um vídeo divulgado nas redes
sociais causou revolta e indignação na internet. Nas imagens
quatro jovens aparecem se aproveitando de uma garota
desacordada, em Manaus.

Veja o Vídeo @VejaVideo
Esses desgraçados abusaram da menina enquanto ela estava
inconsciente

Agora, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao
Adolescente (Depca), que está investigando o caso, pede o
apoio da população para ajudar a identificar os quatro homens
que aparecem no vídeo, para a conclusão do inquérito.

De acordo com a Polícia Civil, até a tarde da segundafeira (4), a vítima ainda não tinha sido identificada.
O Ministério Público do Amazonas já está em posse do vídeo.
Segundo denúncias, a vítima está desaparecida e a promotoria
trabalha junto à Delegacia Especializada em Proteção à Criança
e ao Adolescente (Depca) na solução do caso.
Quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar os
homens que aparecem no vídeo ligar pro disque denúncia 181 ou
para Depca no telefone 3656-8575.
(Com informações do Portal CM7)
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
– JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117
7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93WWW.folhadoprogresso.com.br

984046835

(Claro)

mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br
adeciopiran_12345@hotmail.com

Site:
Ee/ou

Vídeo flagra idoso abusando
sexualmente de criança de 9
anos
O flagrante foi feito por uma pessoa que preferiu não se
identificar. (Foto: Reprodução)

Um idoso, que ainda não teve a identidade divulgada, foi
flagrado abusando sexualmente de uma criança de apenas nove
anos, dentro de uma residência na Vila Flamengo, em São José
de Ribamar, Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão. As
informações são do portal Meio Norte.
De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no último
sábado (5). Parentes da criança denunciaram o caso na
delegacia.
Segundo a delegada Ana Zélia, “o caso está sendo apurado e a
menina foi encaminhada para fazer exame”.
Para o defensor público Joaquim Gonzaga, “o que a gente vê no
vídeo é um estupro de vulnerável e que deve ser apurado pela
polícia, que deve resultar em uma ação penal contra esse
idoso”.
O defensor também alertou para a importância de denunciar
casos de violência contra crianças e adolescentes.
“Quando a mãe, parente ou vizinho tomar conhecimento de
violência sexual, psicológica ou física contra uma criança ou
adolescente, há obrigação de denunciar sob pena, inclusive, de
ser responsabilizado”.
O jornal Folha do Progresso preferiu não divulgar o vídeo para
preservar a vitima.
(Com informações do portal Meio Norte)
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Vídeo mostra filho de
prefeito
agredindo
namorada
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O agressor apagou o perfil em todas as redes sociais após o
caso se tornar público (Foto: Reprodução/internet)
Imagens de uma advogada sendo violentamente agredida pelo exnamorado causou revolta nas redes sociais. O autor das
agressões seria o piloto Victor Junqueira, 24 anos, filho do
ex-prefeito de Anápolis (GO).
O vídeo mostra o homem espancando a mulher de 26 anos com
socos, pontapés e em um certo momento ele tentou asfixiá-la. O
motivo seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento.
Nas imagens, o agressor discute com a advogada e a chama de
“fingida” por várias vezes. Ela pede para ele parar, mas o
bate boca e as agressões continuam.
“Para de me bater. Você vai me matar desse jeito”, dizia a
vítima.
“E vou bater mais porque você é fingida. Me enganou esse tempo
todo”, responde o piloto.

ASSISTA – IMAGENS FORTES:
A advogada registrou um boletim de ocorrência. O caso está
sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento
à Mulher (Deam).
(Com informações do site CB Brasi
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“Armado com faca, pistola,o
diabo,louco
para
ver
um
vadio,vagabundo com camiseta
vermelha
e
já
matar
logo”,divulgou vídeo apoiador
de Bolsonaro
“Tá vendo essa negraiada? Vai morrer”, afirma apoiador
de Bolsonaro
Um homem identificado como Pedro Bellintani Baleotti, de 25
anos, foi demitido do escritório de advocacia em que
trabalhava após divulgar um vídeo a caminho da votação no qual
diz: “Ao som de Zezé, armado com faca, pistola, o diabo, louco
para ver um vadio, vagabundo com camiseta vermelha e já matar
logo”. Além disso, no fim das imagens, ele filma duas pessoas
negras em uma moto e afirma: “Tá vendo essa negraiada? Vai
morrer! Vai morrer! É capitão, caralho”.

https://youtu.be/fPyPm2pK9VY
Por:Midia news
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Imagens fortes: após briga no
trânsito,
idoso
atropela
homem; veja o vídeo
Um idoso ainda não identificado, atropelou um homem de 38
anos, após um desentendimento no transito. O caso aconteceu na
manhã da última terça- feira (09), no Centro de Goiânia. O
idoso dirigia uma caminhonete, e a´pos ser fechado por outro
carro, ele jogou o veículo contra Djefferson Alves Correa
Leandro e o pressionando o homem contra o portão de um
estacionamento, conforme podemos visualizar nas câmeras de
segurança.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada
para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O estado de
saúde estável. O sogro do homem que foi atropelado, Nicolau
Musse, afirmou que as testemunhas confirmaram a policia que se
as pessoa não intervisse, o motorista iria atropelar a vítima
de novo.
Assista!
https://youtu.be/5hB0OTIUCtw
O ocorrido foi registrado como tentativa de homicídio. O
motorista da caminhonete já foi identificado e está sendo
procurado. O 1º Distrito Policial de Goiânia vai apurar o
caso.
(Com informações do site DM/Cotidiano)
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Padrasto que chutou enteado
de 4 anos se apresenta à
polícia após ser agredido
(Foto: Reprodução) -O padrasto que foi filmado dando um soco
no peito do próprio enteado, um garoto de apenas 4 anos de
idade, se entregou à Polícia Civil de São Paulo, na tarde
desta sexta-feira (5), após ser agredido por cinco homens.
O acusado da agressão contra a criança disse que perdeu a
cabeça ao saber que o menino havia sido expulso da escola. De
acordo com a Polícia Civil de São Paulo, ele não ficará preso,
mas um inquérito foi instaurado para apurar o crime de maustratos. A denúncia das agressões contra Valente também deve
ser investigada.
A mãe da criança, identificada como Gabriela dos Santos
Batista, também foi levada à delegacia para prestar
depoimento.
Crime registrado nas câmeras
A cena de agressão contra a criança foi registrada por câmeras

de segurança na última quarta-feira (3).
Nas imagens, é possível ver quando o padrasto e a criança
param de moto em uma rua. O menino desce da garupa, usando
capacete e uma mochila, e, após falar com o homem, é agredido
com um chute no peito pelo padrasto, que continua sentado no
veículo.
Um morador testemunhou a cena e denunciou o homem e a mãe da
criança ao Conselho Tutelar.

https://youtu.be/PIBqhtu5Vak
(DOL)
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Florestas e agricultura livre
do desmatamento são parte da

solução
contra
climática; vídeo

crise

As florestas e a agricultura detêm mais de 30% da solução para
a crise climática, mas atualmente recebem menos de 3% do
financiamento para o clima.
É fundamental que façamos a transição para a agricultura livre
do desmatamento, se quisermos deter o aquecimento global e
alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Confira
neste vídeo da ONU Meio Ambiente.
https://youtu.be/RZrrFP20qzU
Da ONU Brasil, in Jornal Folha do Progresso
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Mãe agride aluna na porta de
escola de MT após suposta
ameaça à filha dela;Vídeo
Agressão ocorreu em frente à escola municipal onde a vítima
estuda, em Alta Floresta, na terça-feira (3). Famílias
registraram ocorrência e devem se reunir com o Conselho
Tutelar.
Mãe chega a arrastar aluna pelos cabelos, durante briga em
frente à escola em Alta Floresta (Foto: Reprodução)
Vídeos de uma aluna sendo agredida na frente de uma escola
pela mãe de uma colega a quem ela supostamente teria ameaçado,
em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, estão circulando nas
redes sociais e devem ser investigadas pela Polícia Civil.

O caso ocorreu na terça-feira (3), em frente à Escola
Municipal Geny Silverio Delarincy, no Bairro Jardim Panorama.
Ao G1, a equipe gestora da unidade afirmou que a escola está
dando apoio às duas alunas e acionou o Conselho Tutelar. As
famílias registraram boletins de ocorrência e o caso deve ser
investigado pela polícia.
Nos vídeos, é possível ver a mãe – que segundo a escola, tem
32 anos – puxando uma adolescente de 13 anos pelos cabelos. A
vítima usa uniforme da escola e chega a gritar para a mulher
que ela seria presa pela agressão.
Em resposta, a mãe da estudante de 12 anos que supostamente
teria sido ameaçada retoma as agressões e intimida: “Encosta a
mão na minha filha que eu te mato”, disse.
Nos vídeos, é possível ver vários estudantes assistindo à cena
– inclusive adolescentes de outra escola -, mas ninguém tenta
interromper a briga.
De acordo com a gestão da escola, as duas alunas não
frequentam a mesma sala de aula e são moradoras da zona rural.
Elas usam o transporte escolar municipal diariamente para ir à
escola e o desentendimento entre elas teria ocorrido no ponto
de ônibus, na comunidade onde moram.
A aluna mais nova teria retornado para casa e afirmado à mãe
que não queria ir para a escola, pois havia sido ameaçada. A
mãe dela, então, a obrigou a pegar o transporte escolar e
seguiu o ônibus com um carro próprio. Quando o veículo parou
no ponto da escola, ela teria descido do carro e começado as
agressões.
Segundo a escola, tudo ocorreu antes dos portões serem abertos
para a entrada dos alunos, por volta das 6h30 [7h30 no horário
de Brasília], quando apenas zeladoras estavam na unidade.
O Conselho Tutelar foi acionado e deve fazer uma reunião com

as duas estudantes e as famílias delas na sexta-feira (6).
De acordo com a equipe de gestão escolar, as duas famílias
registraram boletins de ocorrência e nenhuma desentendimento
entre as adolescentes foi notado dentro da escola.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117
7649.
https://youtu.be/rMFxkIObl3w
Por Lislaine dos Anjos, G1 MT
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